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Vosselaar 15-01-2016
Beste Drentenliefhebber,
Een drietal maanden geleden hebben wij elkaar leren kennen, toen wij als initiatiefnemers van “Fokken
zonder gokken” jullie contacteerden in verband met het onderzoek naar een test om epilepsie te kunnen
opsporen.
Wij vroegen toen jullie medewerking bij de bloedstalen collecte van jullie Drentsche Patrijshonden om het
onderzoek aan de Universiteit te Gent (Ugent) te kunnen starten. Op 19 november hebben wij aan de
faculteit diergeneeskunde afdeling genetica, voeding en ethologie, 45 bloedstalen kunnen afleveren.
Met deze bloedstalen is de onderzoekster Evy Beckers aan de slag gegaan in het kader van haar
doctoraatsthesis. Zij heeft zich uitgebreid aan ons voorgesteld op de site “Fokken zonder Gokken” .
http://www.fokkenzondergokken.com/
Evy Beckers is in juli 2015 afgestudeerd aan de Ugent als dierenarts en werkt momenteel als assistent op
de afdeling van de professoren Van Zeveren, Peelman en Van Poucke aan de diergeneeskundige faculteit
te Merelbeke (Ugent).
Wijzelf van de werkgroep Fokken zonder Gokken, zijn jullie zeer dankbaar om jullie medewerking, zonder
deze medewerking stonden wij nu nog nergens. Nu is het startschot in het onderzoek gegeven en we
hebben er het volste vertrouwen in dat we in de persoon van Evy Beckers een vakbekwaam onderzoeker
gevonden hebben die ons binnen afzienbare tijd, mogelijk een bruikbare test om epilepsie op te sporen
kan aanbieden.
Het is onze bedoeling om jullie persoonlijk te blijven informeren naar de vorderingen die Evy met haar
onderzoek boekt. Ook wanneer wijzelf nieuws over onze werking hebben gaan we jullie dat melden. Het
is geenszins onze bedoeling van nu maar gewoon te zitten wachten op resultaat aan de Ugent. Wij
houden ook de vinger aan de pols en maken jullie daar telkens deelgenoot aan.
Het is dan ook goed mogelijk dat we in het kader van het onderzoek nogmaals met een verzoek tot
medewerking bij jullie komen aankloppen.
Wij van de werkgroep Fokken zonder Gokken, Jeanny, Marian, Willeke, Frans en ikzelf Jan, wensen jullie
een voorspoedig, vredevol en vooral gezond 2016 met veel Drentenplezier.
Voor de werkgroep Fokken zonder Gokken,
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